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� INSTALLATIE 

To prevent malfunction and/or damage to speaker or other devices, always turn down the volume, and turn off 

the power on all devices before making any connections. 

 
(A) De luidsprekers aansluiten op de subwoofer 

Voor de vijf sets meegeleverde draden: gebruik de zwart-witte draad om de RODE positieve aansluitingen aan 

te sluiten, en verbind de zwarte draad met de ZWARTE negatieve aansluitingen aan de achterzijde van de 

subwoofer en de speakers zoals hieronder aangegeven 

1. Sluit de FR-luidspreker aan op de OUTPUT-FRONT (R) aansluitklemmen van de subwoofer. 

2. Sluit de FL-luidspreker aan op de OUTPUT-FRONT (L) aansluitklemmen van de subwoofer. 

3. Sluit de SR-luidspreker aan op de OUTPUT-SURROUND (R) aansluitklemmen van de subwoofer. 

4. Sluit de SL-luidspreker aan op de OUTPUT-SURROUND (L) aansluitklemmen van de subwoofer. 

5. Sluit de CEN-luidspreker aan op de OUTPUT-CEN aansluitklemmen van de subwoofer. 

 

(B) De subwoofer aansluiten op andere geluidsbronnen 

Voor de meegeleverde RCA stereo-draden: De AC-3 (5.1) INPUT 1-aansluitingen op de subwoofer worden 

gebruikt om een 5.1-kanaals apparaat aan te sluiten met output vooraan, surround-output, output in het midden 

en subwoofer-output, zoals een DVD-speler. 

De 2-CH INPUT-aansluitingen op de subwoofer worden gebruikt om een 2-kanaals apparaat aan te sluiten, zoals 

een TV-, CD-, VCD- of CASSETTE-speler (2-kanaals input met 6-kanaals output en surround-geluidseffect). 

 

MP3 decodeermodus 

1. Zorg er voor dat de muziekbestanden in het MP3-formaat op het USB-opslagapparaat staan. 

2. Sluit de USB-geheugenstick, de SD- of de Micro SD-kaart aan op de juiste aansluiting USB-aansluiting en 

wacht tot de blauwe LED snel gaat knipperen bij het zoeken naar bestanden op het apparaat. 

3. Zodra de blauwe LED traag gaat knipperen, begint de speaker met het weergeven van de muziek. 

4. Indien u een USB geheugen-stick heeft, SD, en Micro SD tegelijk in de speaker inplugde, zal het systeem het 

device lezen en weergaven dat het eerst werd ingeplugd. Indien u niet dàt apparaat wilt horen, moet u het 

verwijderen, zodat het andere apparaat ken spelen. 

(C) Start het systeem 

1. Schakel zodra u klaar bent met A en B de stroomschakelaar in op de achterzijde van de subwoofer, en druk 

daarna op “STANDBY” om het systeem te starten.  

2. Selecteer de input-bron: DVD, TV/Game, CD, of USB/SD.  

3. Indien de speaker tegelijkertijd aangesloten is op een DVD speler, een TV, en een CD/MP3-speler, zal het 

systeem de muziek weergeven van het geselecteerde INPUT-apparaat. Het systeem gaat naar de USB-mode 

zodra u een USB-geheugen-stick, SD of Micro SD invoegde, ongeacht of het origineel in de DVD- of in de 

TV-mode was. 
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� Front Panel Controller Functie    

1. INPUT: Selecteer een andere ingangsbron uit DVD/TV/Game/CD/MP3. 

2. : Het geluid tijdelijk uitschakelen. 

3. CHANNEL: Kies een ander geluidskanaal (Master / Front / REAR / Center / Subwoofer) om het volume te 

vergroten of te verkleinen. 

(Druk op CHANNEL om FA/CE/SA/SU voor front/center/surround en subwoofer te selecteren, en druk daarna 

op /   om het individuele volume te regelen). 

4. STANDBY: In- en uitschakelen van het speakersysteem 

5. : Verlagen Center / Master / achter / Woofer / Voorluidsprekers volume 

6. : Verhoog Center / Master / achter / Woofer / voorluidsprekerinstelling volume. 

7. : In de MP3-mode indrukken om naar het volgende track te gaan; de knop ingedrukt houden om snel 

doorheen volgende tracks te gaan.. 

8. : In de MP3-modus indrukken om weer te geven of te pauzeren. 

9. : In de MP3-mode indrukken om naar het vorige track te gaan; de knop ingedrukt houden om snel 

doorheen vorige tracks te gaan. 

 

� Remote Control Function                  

1. STANDBY: In- en uitschakelen van het speakersysteem 

2. DISPLAY: Indrukken om het LCD monitor display in te schakelen 

3. MASTER: Druk op +/- om het volume van alle speakers te regelen 

4. WOOFER: Druk op +/- om het individuele woofer speaker-volume te 

regelen 

5. CEN: Druk op +/- om het individuele centrum speaker-volume te regelen 

6. FRONT: Druk op +/- om het individuele front speaker-volume te regelen 

7. REAR: Druk op +/- om het individuele centrum speaker-volume te 

regelen 

8. DVD: druk op INPUT om de mode om te schakelen naar DVD. 

9. CD: druk op INPUT om de mode om te schakelen naa CD. 

10. AUX: druk op INPUT om de mode om te schakelen naar AUX 

11. USB/SD: druk op INPUT om de mode om te schakelen naar USB/SD 

12. TV/GAME: druk op INPUT om de mode om te schakelen naar TV/GAME 

13. : In de MP3-mode indrukken om naar het vorige track te gaan. 

14. : In de MP3-mode indrukken om naar het volgende track te gaan. 

15. : In de MP3-mode de knop ingedrukt houden om snel doorheen 

vorige tracks te gaan. 

16. : In de MP3-mode de knop ingedrukt houden om snel doorheen 

volgende tracks te gaan.. 

17. : In de MP3-modus indrukken om weer te geven of te pauzeren. 

18. : Het geluid tijdelijk uitschakelen. 

� Waarschuwing 

1. Sluit het stroomsnoer niet aan op een stopcontact tot alle aansluitingen zijn uitgevoerd. 

2. Trek het stroomsnoer uit het stopcontact indien u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. 

3. Stel de speakers niet bloot aan druppels of spatten, en zorg er voor dat er geen met water gevulde voorwerpen 

zoals een vaas op de speakers worden geplaatst. 

4. Indien u de functieknop op het bedieningspaneel of de afstandsbediening NIET indrukt, zal de LED op het paneel 

automatisch uit gaan na 10 seconden. 

5. Als het systeem in standby-mode staat, zal de oranje LED gaan branden, en zal het systeem NIET werken. Druk 

op de STANDBY knop om het systeem te starten; de oranje LED gaat uit. 

 


